เอกสารแนบ 3
(F 53-4)
แบบรายงานการเพิ่มทุน
บริษัท สยามราชธานี จากัด (มหาชน)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
ข้าพเจ้า บริษัท สยามราชธานี จากัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอรายงานมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่
23 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน จดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
1.

การเพิ่มทุน
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ได้มีมติเห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท จ านวน 62,000,000 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จ านวน 310,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจ านวน
372,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวน 62,000,000 หุ้น ซึ่งมีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท โดยเป็นการ
เพิ่มทุนในลักษณะดังนี้
การเพิ่มทุน

ประเภทหุ้น

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ใน
การใช้เงินทุน

จานวนหุ้น

มูลค่าที่ตราไว้

รวม

(บาทต่อหุ้น)

(บาท)

หุ้นสามัญ

62,000,000

1

62,000,000

-

-

-

-

แบบมอบอานาจทั่วไป
(General Mandate)

2.

การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
2.1

แบบกาหนดวัตถุประสงค์ในการใช้เงินทุน
จัดสรรให้แก่

ผู้ ถื อหุ้ นเดิ ม ของบริ ษั ท เพื่ อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล

จานวนหุ้น

อัตราส่วน

ราคาขาย

(หุ้น)

(เดิม:ใหม่)

62,000,000

5 หุ้นสามัญเดิม :
1 หุ้นปันผล

รวม 62,000,000
หน้าที่ 1

หมายเหตุ

(บาทต่อหุ้น)

วัน เวลา จองซื้อ
และชาระเงินค่าหุ้น

-

-

หมายเหตุ
ข้อ 1

เอกสารแนบ 3
หมายเหตุ :
1.

การจ่ายหุ้นปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นนั้นจะจ่ายในอัตรา 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล จานวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 62,000,000 บาท โดยกาหนดให้วันที่ 22 เมษายน 2564 เป็นวัน
กาหนดรายชื่อผู้ถื อหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และกาหนดให้วันที่ 7 พฤษภาคม 2564 เป็นวัน
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

2.

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. ซึ่งเกี่ยวกับทุน
จดทะเบียนและจานวนหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกทั้ง ยังได้มีมติเห็นชอบให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมัติมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบอานาจจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มีอานาจ
ในการลงนามในคาขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียน และการยื่นขอจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการ
ดังกล่าว กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดาเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคาขอหรือ
ข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนต่าง ๆ เพื่อการดังกล่าว ที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอานาจในการดาเนินการใด ๆ ตามที่จาเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดาเนินการดังกล่าวตามที่
เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้ อง
รวมทั้งตามคาแนะนาหรือคาสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

2.2

การดาเนินการของบริษัทกรณีที่มีเศษของหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ในกรณีที่มีเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นปันผล บริษัท จะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้น
สาหรับเศษหุ้นดังกล่าว

3.

กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
กาหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ในวันที่ 9 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องออดิทรอเรี่ยม ชั้น 6 ทรู
ดิจิทัล พาร์ค โดยกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 (Record Date) ในวันที่
10 มีนาคม 2564

4.



กาหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่................................. จนกว่า
การประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ



กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564

การขออนุญาตเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และเงื่อนไขการขออนุญาต
4.1.

บริษัท จะดาเนินการยื่นขอจดทะเบียนการเพิ่มทุน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และบริษัท จะดาเนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชาระแล้วต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วัน นับแต่วันที่ได้จัดสรรหุ้น
ให้กับผู้ถือหุ้น
หน้าที่ 2
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4.2.
5.

บริษัท จะดาเนินการยื่นคาขออนุญาตต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) เพื่อขออนุมัติให้รับ
หลักทรัพย์ของบริษัท เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อบังคับและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน และแผนการใช้เงินทุนที่ได้รับจากการเพิ่มทุน
บริษัทมีวัตถุประสงค์ในการออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท จานวนไม่เกิน 62,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00
บาท รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 62,000,000 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

6.

ประโยชน์ที่บริษัท จะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
เพือ่ เพิ่มสภาพคล่องในหุ้นของบริษัท และเพื่อรักษาสภาพคล่องของเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

7.

ประโยชน์ที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับจากการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ได้รับจัดสรรหุ้นปันผลจะมีสิทธิได้รับเงิ นปันผลจากการดาเนินงานของบริษัทเมื่อได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัท และได้รับการจดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท แล้ว ทั้งนี้ บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อย
กว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักเงินสารองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กาหนดไว้ในข้อบังคับของ
บริษัท และตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษัท รวมทั้ง
ความจาเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

8.

รายละเอียดอื่นใดที่จาเป็นสาหรับผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจในการอนุมัติเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
– ไม่มี –

9.

ตารางระยะเวลาการดาเนินการในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน
ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

1.

วันประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ซึง่ คณะกรรมการมีมติ
อนุมัติการเพิม่ ทุน และการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน

23 กุมภาพันธ์ 2564

2.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ ีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุน้
ประจาปี 2564

10 มีนาคม 2564

3.

วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564

9 เมษายน 2564

4.

ดาเนินการจดทะเบียนมติเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท กับกระทรวงพาณิชย์

5.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล

22 เมษายน 2564

6.

วันกาหนดจ่ายปันผล

7 พฤษภาคม 2564
หน้าที่ 3

ภายใน 14 วัน นับแต่
วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ
การเพิ่มทุน
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ลาดับ

ขั้นตอนการดาเนินการ

วัน เดือน ปี

7.

วันที่จดทะเบียนเพิ่มทุนชาระแล้วกับกระทรวงพาณิชย์

ภายใน 14 วัน นับแต่วันกาหนด
จ่ายปันผล

8.

วันที่หุ้นเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

จะแจ้งให้ทราบภายหลัง

บริษัท ขอรับรองว่าสารสนเทศในแบบรายงานนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิรณุ กุลชนะรัตน์) (นางโสภา อรุณรัตนา)
กรรมการผูม้ ีอานาจลงนาม

หน้าที่ 4

